ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019

EDITAL Nº 005/2019

REVOGA EDITAIS, REABRE INSCRIÇÕES, ALTERA CRONOGRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Município de Faxinal dos Guedes representado pelo Senhor GILBERTO ANGELO LAZZARI,
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista haver menos de 50% dos
candidatos inscritos os quais realizaram o pagamento, tendo em vista ainda, haver poucos
inscritos com inscrição homologada, faz publicar o seguinte:
a) Ficam revogados os Editais nº 003/2019 e 004/2019 e seus respectivos anexos, os quais
divulgaram e homologaram inscrições.
b) Ficam reabertas as inscrições do Processo Seletivo nº 001/2019 a partir desta data,
conforme cronograma abaixo.
c) A forma de pagamento da taxa de inscrição fica mantida através de deposito
identificado com seu CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, agência 4602-7
conta corrente 14480-0. Somente será aceito o depósito identificado pelo CPF do
Candidato realizado no Caixa dentro do banco ou Correio. Não serão aceitos depósitos
realizados através de caixas eletrônicos sem identificação do CPF.
d) Tendo em vista alteração acima proposta, fica alterado o cronograma do Processo
conforme abaixo:
EVENTO
Publicação da íntegra do Edital
Prazo para impugnação das disposições editalícias
Período de inscrições exclusivamente via internet

Data
21/03/2019
21/03 a 30/04/2019
23/04/2019 a 15/05/2019 até
às 12h00min (meio dia)
Ultimo prazo para pagamento da taxa de inscrição
16/05/2019
através
de
depósito identificado.
Prazo final para entrega do requerimento e do laudo médico dos 15/05/2019
até
as
candidatos que optarem por vagas para pessoas portadoras de 23h59min:59seg
deficiência física e solicitar condição especial para realização da
prova, inclusive mãe nutriz.
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas
17/05/2019
Prazo para recursos contra o resultado da divulgação das 17 a 21/05/2019
inscrições.
Publicação do edital de homologação definitiva das inscrições e 22/05/2019
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dos locais de provas.
Aplicação das provas objetivas
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno das provas
objetivas escritas
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova
objetiva escrita
Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas escritas
Divulgação da classificação preliminar da prova objetiva escrita.
Recursos contra a classificação preliminar da prova objetiva
escrita.
Divulgação e Homologação da classificação final da prova escrita.

02/06/2019
02/06/2019 a partir
18h00min
02 a 06/06/2019

das

12/06/2019
12/06/2019
12 a 16/06/2019
17/06/2019

Altera-se no edital original a forma de pagamento e as datas acima, as demais disposições
permanecem inalteradas.
As inscrições que já foram recebidas permanecem, mesmo as não quitadas as quais os candidatos
poderão fazer no prazo estabelecido no cronograma acima.
Faxinal dos Guedes – SC, 23 de abril de 2019.
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